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القيمة، إذ مت تداول ١٩٣٫٣ مليون 
ســـهم نفذت من خالل ٢٩٠٠٦ 
صفقات قيمتهـــا ٢٢٫٦ مليون 
دينـــار وجاء قطاع البنوك في 
املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٢٨٫٦ مليون سهم 
نفذت من خالل ٨٦١ صفقة قيمتها 

٢٢٫٥ مليون دينار.
الشـــركات    واحتـــل قطاع 
اخلدماتية املركز الثالث من حيث 
القيمة إذ مت تداول ١٥٢٫٣ مليون 

سهم نفذت من خالل ٢١٢٥ صفقة 
قيمتها ١٧٫١ مليون دينار.

  وحصـــل قطاع الشـــركات 
الصناعية علـــى املركز الرابع 
من حيـــث القيمة، إذ مت تداول 
٢٣ مليون سهم نفذت من خالل 
٨٠٠ صفقة قيمتها ٨٫٩ ماليني 

دينار.
  وجاء قطاع العقار في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ١٠٢٫٤ مليون سهم نفذت 

من خالل ١٢٣٨ صفقة قيمتها ٨٫٢ 
ماليني دينار.

  السيولة المالية

  أظهرت القفزة التي شهدتها 
قيمة التداول في البورصة ان 
هناك وفرة في السيولة املالية 
حتتاج الـــى احملفزات لدخول 
السوق، ومع التطورات اإليجابية 
حول صفقـــة زين دخلت هذه 
السيولة بقوة إال انه من الواضح 

ان معظم هذه السيولة يغلب 
عليها طابع املدى القصير خاصة 
انها ألهـــداف مضاربية بحتة 
لالستفادة من الزخم الذي يشهده 
الســـوق، فهناك توجه واضح 
الســـيولة على أسهم  لتركيز 
الشركات املستفيدة من صفقة 
زين، وهناك ســـيولة توجهت 
الى اسهم البنوك، خاصة البنك 
الوطني، فمن شأن امتام الصفقة 
احداث تغيير كبير في محفظة 

 شركات الخرافي تقود السوق لالرتفاع القوي
  بدعم من الترقب لتوقيع صفقة «زين ـ اتصاالت» اليوم 

في تداوالت قياســـية، خاصة 
على اسهم الشـــركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي، فقد شهد سهم 
االستثمارات الوطنية تداوالت 
نشـــطة وارتفاعا ملحوظا في 
سعره متجاوزا مستوى الـ ٥٦٠ 
فلســـا مع توقعات ان يواصل 
الســـهم االرتفـــاع، خاصة انه 
مع اقتـــراب انهاء الصفقة فإن 
االرباح التي ستحققها الشركة 
مـــن الصفقة ســـتدخل ضمن 
املالية للعام احلالي،  نتائجها 
وبالتالـــي ســـتقوم الشـــركة 
بتوزيع ارباح بنسب مرتفعة، 
وشهد ســـهم الساحل للتنمية 
تداوالت قياســـية ايضا غلب 
عليها عمليات املضاربة اال انه 
حقق ارتفاعا سعريا كبيرا مع 
توقعـــات ان يواصل االرتفاع، 
فيما ان ســـهم املال لالستثمار 
شهد تداوالت قياسية وارتفاعا 
باحلد االعلى قبل ان يتم وقف 
تداول الســـهم بســـبب اعالن 
الشركة عن صفقة بيع شركة 
صناعات الفحم البترولي بقيمة 
٣١٫٣ مليون دينار، وان االرباح 
احملققة منها ســـتكون بحدود 
٢٠٫٥ مليـــون دينار. ورغم ان 
الصفقة تتعلـــق بزين، اال ان 
تداوالت سهمها اتسمت بالضعف 

مع استقرار سعرها.
  وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم ١٣ شـــركة والبالغة ٤٨ 
مليون دينـــار على ٥٥٫٧٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

١٢٩ شركة. 

 هشام أبوشادي
  قفزت جميع مؤشرات سوق 
الكويت لـــألوراق املالية امس 
بفعل القوة الشرائية املدعومة 
بالتطورات اإليجابية حول صفقة 
زين والتي تتعلق بالتوقعات 
بتوقيع العقد االبتدائي للصفقة 
اليوم في اإلمارات، األمر الذي 
يفتح الطريـــق لتوقيع العقد 
النهائـــي للصفقـــة قبل نهاية 

العام احلالي.
  وقد انعكست هذه التطورات 
اإليجابية على مجريات التداول 
في السوق خاصة أسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي التي 
شهدت عمليات شراء قوية دفعت 
أغلبها لالرتفاع ملستويات قريبة 
من احلد األعلى مع توقعات بأن 
تواصل هذه األســـهم االرتفاع 
بقوة خاصـــة ان امتام الصفقة 
قبل نهاية العام يعني ان األرباح 
التي ستستفيد منها العديد من 
الشركات خاصة معظم الشركات 
التابعة للخرافي ستدخل ضمن 
النتائج املالية لهذه الشـــركات 
خالل العـــام احلالي، لذلك فإن 
اســـتمرار االجتـــاه الصعودي 
للسوق بدعم من هذه الصفقة 
النتائج  إيجابا على  سينعكس 
املالية للعديد من الشركات في 
نهاية العام احلالي نتيجة ارتفاع 
أصولها في السوق، األمر الذي 
التي  الشـــركات  يزيد من عدد 
يتوقـــع ان تـــوزع أرباحا على 

املساهمني.
  واألهم ان النمو املتوقع في 
أرباح البنـــوك في نهاية العام 

الى زيادة توزيعات  سيدفعها 
أرباحهـــا، األمـــر الـــذي يوفر 
املزيد من السيولة املالية لدى 
الصناديـــق واحملافـــظ املالية 
الكبيرة باعتبار ان أسهم البنوك 
متثل أبرز املراكز املالية لديها.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة 
٤٨ نقطـــة ليغلق على ٧١٢٩٫٣ 
نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫٦٨٪ 
مقارنة بأول مـــن امس، كذلك 
ارتفـــع املؤشـــر الوزني ٥٫٢٥ 
نقاط ليغلق على ٤٨٢٫٥٩ نقطة 
بارتفاع نسبته ١٫١٪ مقارنة بأول 

من أمس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
٥٣٠٫٥ مليون ســـهم نفذت من 
صفقـــة قيمتهـــا ٨٦٫٦ مليون 

دينار.
  وجرى التداول على أســـهم 
١٢٩ شركة من أصل ٢١٣ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٥٩ 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 
٢٩ شـــركة وحافظت أسهم ٤١ 
شركة على أسعارها و٨٤ شركة 

لم يشملها النشاط.
الشـــركات    تصدر قطـــاع 
االستثمارية النشاط من حيث 

القروض مقابل االسهم املرهونة 
لدى البنوك، خاصة ان ســـهم 
زين ميثل عنصرا اساسيا في 
هذه احملفظة، ومع حترير هذه 
االسهم فإن ذلك سيقابله حترير 
ملخصصات لدى البنوك، االمر 
الذي سيؤدي الى زيادة ارباحها، 
اما على مستوى البنك الوطني 
فإنه سيكون اكثر البنوك استفادة 
من صفقة زين، فعلى مستوى 
الرهونات فإن هناك جزءا كبيرا 
من اســـهم زين املرهونة لدى 
البنك الوطني سيتم حتريرها، 
االمر الذي سيزيد من اجمالي 
ارباح البنك، هذا باالضافة الى 
البنك  التي سيأخذها  العمولة 
مقابل دوره كمستشار لشركة 

االتصاالت االماراتية.

  آلية التداول

البنوك    حققت اغلب اسهم 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة خاصة ســـهمي البنك 
الوطنـــي وبيتـــك، االمر الذي 
يظهر التدفقات املالية املوجهة 
السهم البنوك خاصة القيادية 

في القطاع.
  وشهدت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ١٣ شركـة 
على ٥٥٫٧٪ من 
القيمة اإلجمالية 

 مضاربات قوية على 
أسهم الشركات 

الرخيصة خاصة بقطاعات 
االستثمار والعقار 

 قفزة ملؤشرات السوق

 المؤشر ٤٨ نقطة وتداول 
٥٣٠٫٥ مليون سهم قيمتها 

٨٦٫٦ مليون دينار 

 ارتفاع 

 لقطة جماعية للجانبني بعد توقيع العقد 
 بعد األداء املميز الذي حققته 
مجموعة الهندسة بشركة يوسف 
الغــــامن وأوالده في إجناز  أحمد 
وتنفيذ أعمال التكييف، واألعمال 
الصحية ومكافحة احلريق وأعمال 
الكهرباء ملباني لولو هايبر ماركت 
أبوفطيرة  الري ومنطقة  منطقة 
(أسواق القرين)، قامت مجموعة 
الهندســــة ممثلة في نائب رئيس 
املجموعة م.أحمد قاســــم حمود، 
بتوقيع عقد إنشاء وإجناز وصيانة 
مبنى لولو هايبر ماركت مبنطقة 
الضجيج بالفروانية يوم ٢٥ أكتوبر 
املاضي، وذلك مع شركة لولو هايبر 
ماركت ممثلة في املدير اإلقليمي 
محمد حارس، ومبشاركة مكتب دار 
الفاروقي لالستشارات الهندسية 
ممثال في صاحــــب دار الفاروقي 
واملدير العام م.جهينة الفاروقي.

  وقــــد توجــــه نائــــب رئيس 
املجموعة الهندسة بشركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده، م.أحمد قاسم 
حمود، بجزيل الشكر الى شركة 
لولو هايبر ماركت للثقة القيمة 
املمنوحة ملجموعة الهندسة على 

مدى الست سنوات املاضية. 

 توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة «لولو هايبر ماركت» الضجيج 

 «الخليج» يعلن ١٠ فائزين في سحب «الدانة»  الـ ٣٩ 

 مساعد املزيد يهنئ الفائز محمود أحمد بارون 

 أعلن بنــــك اخلليج عن اجراء 
السحب األسبوعي التاسع والثالثني 
حلساب الدانة في ٣١ أكتوبر املاضي، 
معلنا بذلك عن أسماء ١٠ فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 
١٠٠٠ دينار وهم: حميدي محسن 
محمد العجمــــي، علي مجيد بني 
نعامي خزائي، حســــني جاســــم 
محمد الطبلي، جاسم عيسى قاسم 
الصراف، فاضل حســــني ابراهيم 
البحراني، هنــــا عبداهللا الدعيج، 
ضمد خالف عبيد، محمود أحمد 
بارون، فاطمة حسني غلوم حسن 

وباجليت سينج يوبال.
  وشجع البنك في بيان صحافي 
اجلميع على احملافظة على أرصدتهم 
الدانة لتزداد  املودعة في حساب 
فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح 
سحب مليونير الدانة أو السحوبات 
األسبوعية التي متنح عشرة فائزين 
فرصة احلصول على جائزة تبلغ 

١٠٠٠ دينار لكل منهم.
  ويتعني على العمالء احملافظة 
على احلد األدنى للرصيد في حساب 

الدانة وهو ٢٠٠ دينار لشهرين قبل 
موعد السحب للتأهل وربح املليون 
دينار. كما يتميز حســــاب الدانة 
من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى 
كونه حسابا مينح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال. فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

  كما مينح حساب الدانة أيضا 
املتميزة  مــــن اخلدمــــات  العديد 
منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع 
التي متنــــح عمالء  احلصــــري» 
الدانــــة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
«احلاسبة» التي متكن عمالء الدانة 
من حساب ما لديهم من فرص للفوز 

في سحب الدانة. 

 (سعود سالم)


